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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, dan bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data 

menggunakan alat test psikologi dan dokumentasi. Permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah ada Perbedaan antara hasil test kemampuan Penalaran angka pada Lulusan Diploma 3, Strata 1 dan 

Magester pada calon karyawan berbagai perusahaan dan instansi di Banjarmasin 2). Apakah ada Perbedaan 

antara hasil test kemampuan Analisa pada Lulusan Diploma 3, Strata 1 dan Magester pada calon karyawan 

berbagai perusahaan dan instansi di Banjarmasin,  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peserta psikotes yang melamar ke berbagai perusahaan melalui 

yayasan psikologi Banjarmasin, yang berlangsung antara bulan April 2016 sampai dengan Maret 2017, yang 

berjumlah 544 orang. Dari jumlah tersebut diambil sampel dengan cara random sampling, dan setelah diedit 

data yang memenuhi syarat untuk sampel sebanyak 123 orang yang terdiri dari pendidikan D-3 = 27 orang, 

pendidikan S-1 = 57  orang dan pendidikan S-2 = 39 orang. 

Untuk menganalisis data digunakan rumus Korelasi Product Moment dan Korelasi Ganda, dan penghitungannya 

menggunakan program SPSS versi 17. 

Hasil penelitian menemukan bahwa :1) Tidak ada Perbedaan antara hasil test kemampuan Penalaran angka pada 

Lulusan Diploma 3, Strata 1 dan Magester pada calon karyawan berbagai perusahaan dan instansi di Banjarmasin 

2). Ada Perbedaan antara hasil test kemampuan Analisa pada Lulusan Diploma 3, Strata 1 dan Magester pada 

calon karyawan berbagai perusahaan dan instansi di Banjarmasin. Oleh karena itu dapat disarankan kepada guru 

dan dosen, sebaiknya menggunakan startegi pembelajaran yang tidak sama dan memberikan fasilitasi kepada 

peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam menganalisa dan kemampuan penalaran angka,  

dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang bersifat melatih kemapuan tersebut, seperti berdiskusi dan 

menganalisis suatu masalah dan melatih menyampaikan suatu masalah dengan menggunakan nalar angka, 

bertutur sistematis, disamping memberikan sugesti untuk memperhatikan makanan yang bergizi yang 

menanjang kemampuan analisa, dan penalaran angka tersebut.  

 
Kata Kunci : Penalaran Angka, Kemampuan Analisa 
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PENDAHULUAN 

 

       Tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan penalaran angka, yang berwujud 

kemampuan berhitung dan memanipulasi angka , merupakan sebagian dari sekian banyak 

faktor penentu dalam proses pembelajaran, juga dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini 

diisyaratkan oleh beberapa metode pembelajaran yang lebih menekankan penting 

menghitung, dan juga diisyaratkan  pentingnya berpikir analisa, mulai dari pendidikan 

dasar hingga pendidikan tinggi. Hitungan sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari, 

dan sesungguhnya factor penting dalam kecerdasan, yang banyak mewarnai pola 

perilaku seseorang, baik dalam belajar maupun dalam menghadapi kehidupan ini, adalah 

kemampuan penalaran angka dan kemampuan analisa. 

 

       Dalam pembelajaran, pendidik menyadari bahwa penguasaan dan pemahaman terhadap 

materi yang telah diterima akan menjadi bekal dan pengalaman yang ikut menentukan 

keberhasilan belajar siswa pada materi berikutnya yang berhubungan (Dirjen Dikti:1990). 

Dalam mengajar guru harus memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran 

proses penemuan suatu konsep bagi siswa. Salah satunya adalah karakter kognitif siswa yang 

meliputi (1) persepsi, (2) perhatian, (3) mendengarkan, (4) ingatan, (5) readiness (kesiapan) 

dan transfer (6) intelegensi, (7) struktur kognitif (penalaran), (8) kreativitas, dan (9) gaya 

kognitif. Dua hal  masalah pokok yang sering diabaikan oleh guru adalah faktor nomor  7, 

penalaran, khususnya penalaran angka dan kemampuan analisa peserta didik, yang pada 

gilirannya, kedua factor tersebut, terwujud sebagai penentu kemampuan peserta didik dalam 

belajar dan kesiapannya untuk memberi respons (jawaban) di dalam cara tertentu terhadap 

suatu situasi.  

       Kesulitan yang dialami oleh peserta didik sebagaimana yang teramati di lapangan 

disebabkan antara lain oleh penalaran  peserta didik serta kemampuan analisa  peserta didik 

yang menjadi sorotan pokok dalam penelitian ini.        

        Sarjana, baik tingkat D-3, S-1, maupun S-2, yang saat ini menjadi subyek penelitian ini, 

merupakan output dari pembelajaran yang diberikan selama mereka mengikuti pendidikan 

sejak tingkat paling dasar hingga perguruan tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar, sebagian di antaranya adalah factor 

kemampuan analisa dan kemampuan menalar secara angka apa yang diterimanya dari guru 
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dalam pembelajaran. Adapun faktor yang mempengaruhi ini akan dikupas dalam penelitian ini 

yang ke depannya diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran. 

       Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas maka peneliti  perbandingan 

faktor penalaran angka dan kemampuan analisa  subyek yang lulus D-3, S-1, Dan S-2,  

dengan judul  Studi Komparasi  hasil test kemampuan Penalaran angka dan kemampuan Analisa pada 

Lulusan Diploma 3, Strata 1 dan Magester pada calon karyawan berbagai perusahaan dan instansi di 

Banjarmasin. 

 

 

RUMUSAN MASALAH 

       Untuk menegaskan permasalahan akan diteliti, maka perlu dibuat perumusan 

masalahnya. Untuk itu, ada 2 rumusan masalahnya, yaitu: 

1. Apakah ada Perbedaan antara hasil test kemampuan Penalaran angka pada Lulusan 

Diploma 3, Strata 1 dan Magester pada calon karyawan berbagai perusahaan dan 

instansi di Banjarmasin  

2. Apakah ada Perbedaan antara hasil test kemampuan Analisa pada Lulusan Diploma 3, 

Strata 1 dan Magester pada calon karyawan berbagai perusahaan dan instansi di 

Banjarmasin?  

 

 

LANDASAN TEORI 

 

A. Penalaran 

 

1. Pengertian dan Macam-macam Penalaran 

 

       Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera 

(pengamatan empirik) yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. 

Berdasarkan pengamatan yang sejenis juga akan terbentuk proposisi – proposisi yang 

sejenis, berdasarkan sejumlah proposisi yang diketahui atau dianggap benar, orang 

menyimpulkan sebuah proposisi baru yang sebelumnya tidak diketahui. Proses inilah 

yang disebut menalar. Dalam penalaran, proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan 

disebut dengan premis (antesedens) dan hasil kesimpulannya disebut dengan konklusi 

(consequence). Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Indera
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Proposisi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Premis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konklusi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsekuensi_logis
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Penalaran ada dua jenis yaitu : 

a. Penalaran Induktif 

Penalaran induktif adalah penalaran yang memberlakukan atribut-atribut khusus untuk hal-hal 

yang bersifat umum (Smart,1972:64). Penalaran ini lebih banyak berpijak pada observasi 

inderawi atau empiri. Dengan kata lain penalaran induktif adalah proses penarikan kesimpulan 

dari kasus-kasus yang bersifat individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat 

umum.(Suriasumantri, 1985:46). Inilah alasan eratnya kaitan antara logika induktif dengan 

istilah generalisasi. 

s 

Contoh :  

-Harimau berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan 

-Ikan Paus berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan 

kesimpulan ---> Semua hewan yang berdaun telinga berkembang biak dengan melahirkan 

b. Penalaran Deduktif 

Penalaran deduktif dibidani oleh filosof Yunani Aristoteles merupakan penalaran yang beralur 

dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menuju pada penyimpulan yang bersifat 

khusus. Sang Bagawan Aristoteles (Van Dalen:6) menyatakan bahwa penalaran deduktif 

adalah, ”A discourse in wich certain things being posited, something else than what is posited 

necessarily follows from them”. pola penalaran ini dikenal dengan pola silogisme. Pada 

penalaran deduktif menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya 

dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.  

Corak berpikir deduktif adalah silogisme kategorial, silogisme hipotesis, silogisme alternatif. 

Dalam penalaran ini tedapat premis, yaitu proposisi tempat menarik kesimpulan. Untuk 

penarikan kesimpulannya dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penarikan 
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kesimpulan secara langsung diambil dari satu premis,sedangkan untuk penarikan kesimpulan 

tidak langsung dari dua premis. 

Contoh : 

-Laptop adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi 

-DVD Player adalah barang elektronik dan membutuhkan daya listrik untuk beroperasi 

kesimpulan ---> semua barang elektronik membutuhkan daya listrik untuk beroperasi 

 

B. Test Penalaran Angka  

 

1. Pengertian  

       Pertanyaan penalaran angka akan sering menggunakan serangkaian pertanyaan angka yang 

mewakili jenis pertanyaan penalaran angka yang sangat umum digunakan dalam seleksi lulusan 

baru dan manajerial. 

       Penalaran angka adalah cara yang semakin sering dilakukan menilai kandidat selama 

proses seleksi pekerjaan. Banyak orang yang telah keluar dari sistem pendidikan untuk waktu 

yang cukup lama atau yang tidak menggunakan matematika cukup lama kemudian merasa 

terintimidasi oleh jenis tes ini. Yang penting untuk diingat adalah bahwa Anda tidak perlu 

mempelajari matematika tingkat tinggi harus untuk mengerjakan tes ini. Tes ini terutama 

mencakup kemampuan dan penalaran matematika mutlak diperlukan. Meskipun Anda 

mungkin perlu untuk dukungan kecepatan untuk perhitungan persentase, perbandingan, 

proporsi, pecahan dan desimal. 

       Teste biasanya mungkin akan diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator untuk jenis 

pertanyaan dan dapat menangani pecahan dan persentase adalah perlu. Teste juga harus 

mencoba untuk bekerja melalui beberapa latihan perhitungan angka untuk mendapatkan 

kembali pola pengerjaan untuk jenis perhitungan tersebut.  Hal tersebut tergambar dalam 

beberapa contoh test penalaran angka berikut: 

    Tentukan angka terakhir dalam seri angka berikut. 
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Tentukan angka yang hilang dalam seri berikut. 

 

11) Tentukan angka yang hilang  

 

12) Tentukan angka yang hilang  

 

13) Tentukan angka yang hilang  
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14) Tentukan angka yang hilang  

 

15) Tentukan angka yang hilang  

 

16) Tentukan angka yang hilang  

 

17) Untuk membuat 1000 komponen pertama, sebuah pabrik menghabiskan 

X dolar per komponennya. Semua komponen berikutnya masing-masing 

menghabiskan X/3. Jika X=1.50, Berapakah biaya untuk menghasilkan 4000 

komponen? 

 

18) Sebuah kereta api melaju dengan kecepatan 60 mph untuk memasuki 

terowongan yang panjangnya 5 mil. Kereta api memiliki panjang 1 mil. 

Berapa menit yang dibutuhkan seluruh kereta api untuk melewati terowongan? 

 

19) Pada sebuah pemilihan di sebuah kota, Kandidat partai Republik 

memperoleh satu setengah kali dari Kandidat partai Demokrat. Kandidat 

partai Demokrat memperoleh sepertiga lebih banyak dari Kandidat Independen. 
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900 suara dihasilkan untuk Kandidat Independen. Berapa banyak suara yang memilih 

partai Republik? 

 

20) Anna dan John menyetir ke rumah baru mereka sejauh 400 mil. Anna 

mengendarai mobil keluarga dengan kecepatan 60 mph. John mengendarai 

truk dengan kecepatan 50 mph. Selama perjalanan, Anna berhenti selama 

1 jam 20 menit, sedangkan John hanya berhenti separuhnya. Berapa perbedaan 

waktu mereka dalam menit antara waktu tiba mereka? 

 

21) Total 800 keping CD terjual. 60% terjual dengan diskon 50%, 20% 

terjual dengan diskon 30%, dan sisanya dijual dengan harga penuh 

$8.95. Berapakah total pendapatan penjualan dalam dolar? 

 

22) Dalam survei, 3/16 orang ditanya bahwa mereka lebih suka 

pengisian bahan bakar sendiri. 5/8 berpendapat bahwa mereka lebih 

suka yang ada petugas untuk mengisi bahan bakar. Sisanya 75 responden 

mengatakan bahwa tidak memiliki pilihan yang jelas. Berapa orang yang lebih 

suka dengan pengisisan sendiri? 

 

 

C. Kemampuan Analisa 

 

1. Pengertian Kemampuan Analisa 

        Kemampuan menganalisis dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk 

menentukan bagian-bagian dari suatu masalah dan menunjukkan hubungan antar-bagian 

tersebut, melihat penyebab-penyebab dari suatu peristiwa atau memberi argumen-argumen 

yang menyokong suatu pernyataan. 
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       Kemampuan menganalisis merupakan salah satu kemampuan kognitif tingkat 

tinggi  yang penting untuk   dikuasai siswa dalam pembelajaran. Secara rinci Bloom 

mengemukakan tiga jenis kemampuan analisis, yaitu : 

1. Menganalisis unsur: 

• Kemampuan melihat asumsi-asumsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit pada suatu 

pernyataan 

• Kemampuan untuk membedakan fakta dengan hipotesa. 

• Kemampuan untuk membedakan pernyataan faktual dengan pernyataan normatif. 

• Kemampuan untuk mengidentifikasi motif-motif dan membedakan mekanisme perilaku 

antara individu dan kelompok. 

• Kemampuan untuk memisahkan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang 

mendukungnya. 

2. Menganalisis hubungan: 

• Kemampuan untuk melihat secara komprehensif interrelasi antar ide dengan ide. 

• Kemampuan untuk mengenal unsur-unsur khusus yang membenarkan suatu pernyataan. 

• Kemampuan untuk mengenal fakta atau asumsi yang esensial yang mendasari suatu pendapat 

atau tesis atau argumen-argumen yang mendukungnya. 

• Kemampuan untuk memastikan konsistensinya hipotesis dengan informasi atau asumsi yang 

ada. 

• Kemampuan untuk menganalisis hubungan di antara pernyataan dan argumen guna 

membedakan mana pernyataan yang relevan mana yang tidak. 

• Kemampuan untuk mendeteksi hal-hal yang tidak logis di dalam suatu argumen. 

• Kemampuan untuk mengenal hubungan kausal dan unsur-unsur yang penting dan yang tidak 

penting di dalam perhitungan historis. 

3. Menganalisis prinsip-prinsip organisasi: 

• Kemampuan untuk menguraikan antara bahan dan alat 

• Kemampuan untuk mengenal bentuk dan pola karya seni dalam rangka memahami maknanya. 

• Kemampuan untuk mengetahui maksud dari pengarang suatu karya tulis, sudut pandang atau 

ciri berfikirnya dan perasaan yang dapat diperoleh dalam karyanya. 
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• Kemampuan untuk melihat teknik yang digunakan dalam meyusun suatu materi yang bersifat 

persuasif seperti advertensi dan propaganda. 

       Terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran, di bawah ini disajikan tabel beberapa 

Kata Kerja Operasional, yang berhubungan dengan pencapaian kemampuan analisis siswa 

dalam pembelajaran. 

Menganalisis 

Mengaudit 

Memecahkan 

Menegaskan 

Mendeteksi 

Mendiagnosis 

Menyeleksi 

Merinci Menominasikan 

Mendiagramkan 

Megkorelasikan 

Merasionalkan Menguji 

Mencerahkan 

Menjelajah Membagankan 

Menyimpulkan 

Menemukan Menelaah 

Memaksimalkan 

Memerintahkan 

Mengedit 

Mengaitkan 

Memilih Mengukur 

Melatih 

Mentransfer 

2. Test Kemampuan Analisa 

 

      Analisa dan Penalaran, dua hal  yang sulit dipisahkan, karena keduanya berproses dalam suatu 

kegiatan yang sama. Penalaran  adalah suatu proses berpikir manusia yang menghubungkan data atau 

fakta yang ada sehingga memperoleh suatu simpulan.  Fakta atau data yang akan digunakan dalam 

penalaran itu boleh benar atau tidak. Dari Penalaran ini menghasilkan kemampuan analisa.  

 

Dalam test ini yang ingin diketahui adalah bagaimana cara Anda menganalisis informasi dan 

menarik kesimpulan logis. Anda diminta hanya menggunakan informasi yang diberikan. 

Biasanya, dalam test ini, soal yang diberikan berbentuk cerita. Karena itu, kemampuan 

membaca, mencerna, menganalisis dan menarik kesimpulan logis (jawaban yang paling tepat) 

sangat diperlukan dalam menjawab soal-soal ini. 

Ada dua jenis soal yang diberikan dalam rangka test kemampuan analitis ini, berikut adalah 

contohnya: 

Contoh 1 

Di sini diberikan beberapa informasi dan selanjutnya diminta menjawab pertanyaan 
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berdasarkan informasi tersebut. Contoh jawban turu diberikan untuk Andabagaimana 

menyelesaikannya. 

Ani dan Ana menyukai soto ayam, Ana dan Ita suka makan sambal. Siapa yang kepedasan 

ketika makan soto ayam? 

(Ani, Ana atau Ita) 

Jawabannya: Ana 

Contoh 2 

Di sini diberikan sebuah pernyataan (statement) dan empat kemungkinan jawaban. Anda 

harus memilih salah satu jawaban yang perlu untuk pernyataan yang dinyatakan tersebut. 

Tomas berbadan tinggi, kekar dan berkulit hitam. 

(a) Andi dan Beni tidak tinggi 

(b) Andi dan Amir tidak kekar 

(c) Amir dan Tomas berkulit hitam 

(d) Amir dan Beni tidak tinggi 

Jawaban: (c) Tomas berkulit hitam 

Contoh Soal Test Kemampuan Analitis 

Soal #1 

Ibuku mempunyai dua orang anak perempuan. Kemudian ibuku mempunyai kakak dan 

beranak dua, laki-laki dan perempuan. Makan anak perempuan dari kakak ibuku adalah? 

(a) ipar 

(b) cucu 

(c) saudara 

(d) keponakan 

Soal #2 

Raul Gonzales dari Spanyol, Steven Gerrad dari Inggris dan Tachinardi dari Jawa. Steven 

Gerrad dan Tachinardi bersahabat, mereka sedang berlibur ke Borobudur, maka mereka 

sekarang berada di 
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(a) Indonesia 

(b) Inggris 

(c) Spanyol 

(d) Jerman 

Soal #3 

Yogyakarta terletak di timur Purworejo 

(a) Purworejo terletak di utara Magelang 

(b) Surakarta terletak di timur laut Yogyakarta 

(c) Semarang terletak di barat Surakarta 

(d) Tegal terletak di timur Semarang 

Soal #4 

Bani, Badu, Amir dan Ani berdiri sejajar dalam satu deret dari kiri ke kanan. Bani bertukar 

tempat dengan Amir, dan kemudian Amir bertukar tempat dengan Badu. Siapakah yang 

berdiri di paling kanan pada deret itu? 

(a) Bani 

(b) Badu 

(c) Amir 

(d) Ani 

Soal #5 

Andi berlari lebih cepat dari Gatot 

(a) Yudi adalah juara lari 

(b) Yudi bisa lari lebih cepat dari Gatot 

(c) Andi bisa lari melebihi Yudi 

(d) Andi bisa lari secepat Yudi 

  

.  Proses inilah yang disebut menalar.  Kegiatan penalaran mungkin bersifat ilmiah atau tidak ilmiah.  Dari 

proses penalaran itu dapat dibedakan sebagai penalaran induktif dan penalaran deduktif.  Penalaran 

ilmiah mencakup kedua proses penalaran itu..Dalam penalaran proposisi yang dijadikan dasar 

penyimpulan  disebut premis (antesedence) dan hasil kesimpulannya disebut 

dengan konklusi (consequence).  Hubungan antara premis dan konklusi disebut konsekuensi. 
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Melalui proses penalaran, kita memperoleh kesimpulan yang berupa asumsi, hipotesis atau 

teori.  Penalaran disini adalah proses pemikiran untuk memperoleh kesimpulan yang logis 

berdasarkan fakta yang relevan. 

Ciri-ciri Penalaran : 

1) Adanya suatu pola berpikir yang luas dapat disebut sebagai logika (penalaran 

merupakan suatu pola berpikir logis). 

2) Sifat analitik dari proses berpikir.  Analisis pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan 

berpikir berdasarkan langkah-langkah tertentu.  Perasaan intuisi merupakan cara 

berpikir secara analitik. 

Menurut tim balai pustaka istilah penalaran mengandung tiga pengerian di antaranya  : 

1) Cara menggunakan nalar, pemikiran atau cara berfikir logis. 

2) Hal dalam mengembangkan atau mengendalikan pikiran dari beberapa peruasaan atau 

pengalaman. 

3) Proses mental dalam mengembangkan dan mengendalikan pikiran dari beberapa fakta 

atau prinsip. 

       Dari proses penalaran dapat dibedakan sebagai penalaran induktif dan deduktif : 

Pengetian Penalaran Deduktif. Penalaran Deduktif sebagai suatu istilah dalam penalaran, 

deduktif atau deduksi adalah suatu proses berpikir (penalaran) yang bertolak dari sesuatu 

proposisi yang sudah ada, menuju kepada suatu proposisi baru yang berbentuk suatu 

kesimpulan.  Dalam penalaran deduktif, penulis tidak perlu mengumpulkan fakta-fakta, yang 

perlu baginya adalah suatu proposisi umum dan suatu proposisi yang mengidentifikasi suatu 

peristiwa khusus yang bertalian dengan proposisi umum tadi.  Bila identifikasi dan 

proposisinya sudah benar, maka dapat diharapkan suatu kesimpulan yang benar. Penalaran 

Induktif adalah proses penalaran untuk mencari kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang 

berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut induksi.  

 

       Dapat disimpulkan dari uraian teoritis dan contoh-contoh test tersesebut di atas,  bahwa 

kemampuan penalaran angka dan kemampuan analisa, dua hal  yang sulit terpisahkan dalam 

mengelaborasi pikiran seseorang dalam menghadapi suatu problem. Sebab, penalaran angka 
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merupakan perwujudan dari strategi dalam mencari solusi permasalahan, sedangkan 

kemampuan analisa, merupakan perwujudan dari kemampuan mencari suatu alternative dalam 

memecahkan seuatu problem. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa hasil test penalaran 

angka dan kemampuan analisa akan berhubungan dengan kemampuan memperoleh nilai 

prestasi atau indeks prestasi dalam pembelajaran. 

    

METODE PENELITIAN 

A. Populasi dan Sampel Penelitian 

Subyek yang termasuk dalam populasi penelitian ini berjumlah 544 orang calon 

karyawan dari berbagai perusahan yang dilakukan psikotes oleh Yayasan 

Psikologi Banjarmasin, yang berpendidikan D-3, S-1, dan S-2. Dari jumlah 

tersebut diambil sampel dengan cara random sampling,  dan setelah diedit data 

yang memenuhi syarat untuk sampel maka diperoleh sebanyak 54  orang yang 

terdiri dari pendidikan D-3 = 27 orang, pendidikan S-1 = 57  orang dan 

pendidikan S-2 = 39 orang. 

 

B. Alat dan Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan 

dua alat penggali data yaitu alat tes psikologi dan dokumentasi. Tes psikologi 

digunakan untuk mendapatkan data hasil test kemampuan penalaran angka, dan  

hasil test kemampuan analisa.  Alat tes yang digunakan adalah alat tes yang 

sudah diadaptasi dan distandarisasi, yaitu tes : “Intellegenz Structur Test” 

disingkat “IST” yang diciptakan oleh Dr. Rudolf Amthaur. Tes ini terdiri dari 9 

aitem tes. Dalam penelitian ini, hasil test tersebut, totalnya digunakan untuk 

mencari IQ setiap subyek, sedangkan untuk test kemampuan penalaran angka 

di diambil dari aitem no. 6, yaitu test deret angka, yaitu ZR  (Zahlen Reithen), 

berisi memilih angka yang merupakan kelanjutan dari deretan angka yang telah 

ada.. Jadi dari lima angka yang disediakan, testee harus memilih salah satu 

angka yang merupakan lanjutan dari angka sebelumnya. Untuk mendapatkan 

data tentang kemampuan analisa diambil dari test no. 03, yaitu persoalan 

menganalisa persoalan atau AN ( Anologien)  . Sedangkan dokumentasi 
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digunakan untuk memperoleh data indeks prestasi dan tingkat pendidikan 

anggota sampel. 

 

C. Hipotesis dan Analisis Data 

 

Untuk menguji hipotesis null yang berbunyi: 

1) Tidak ada Perbedaan hasil test kemampuan Penalaran angka  lulusan D-3, S-1 dan  

S-2 pada calon karyawan berbagai perusahaan dan instansi di Banjarmasin  

2). Tidak ada Perbedaan hasil test kemampuan Analitis  lulusan D-3, S-1 dan S-2 pada  

     calon karyawan berbagai perusahaan dan instansi di Banjarmasin    

    

       Untuk membuktikan hipotesis tersebut, maka dilakukan analisis data dengan 

menggunakan rumus  ANOVA distribusi F,  dihitung dengan menggunakan program 

SPSS 17. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan analisis statistic  tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : 

 
HASIL ANALISIS KOMPARASI  

Hasil test kemampuan Penalaran angka  lulusan D-3, S-1 dan S-2 

Correlations 

  kreativitas verbal indeks prestasi 

kreativitas verbal Pearson Correlation 1 .249** 

Sig. (2-tailed)  .005 

N 123 123 

indeks prestasi Pearson Correlation .249** 1 

Sig. (2-tailed) .005  

N 123 123 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 

Berdasarkan analisis korelasi di atas dapat di interprestasikan bahwa: 
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1. Kreativitas verbal mempunyai korelasi yang sangat signifikan dengan indeks prestasi, 

dengan koefisien r = 0,249. Hal ini membuktikan bahwa untuk bisa berprestasi dengan 

baik, memerlukan kemampuan kreatifitas verbal baik pula. 

 

2. Kemampuan mengingat, ternyata tidak berkorelasi dengan indeks prestasi 

 

            Ini juga membuktikan bahwa untuk mendapatkan indeks prestasi yang baik tidak      

 

             memerlukan daya ingat yang baik, karena ada kecenderungan bentuk ujian yang  

             diberikan para dosen bersifat open book atau lebih mentoleransi mahasiswa untuk 

             membuka catatan atau buku, terutama untuk tirngkat  pendidikan S-1 dan S-2, karena  

             ketika korelasi itu diuji pada tingkat pendidikan D-3, daya ingat berkorelasi dengan      

             indeks prestasi secara signifikan. Juga ketika dikorelasikan secara bersama-sama,  

             kreativitas verbal dan daya ingat berkorelasi secara signifikan dengan indeks prestasi.  

 

          SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

1. Faktor penalaran atau kreativitas verbal, dan daya ingat merupakan factor yang dapat 

dijadikan predictor perolehan indeks prestasi mahasiswa dalam pembelajaran  

2. Adanya pembelajaran yang kurang memberikan kesempatan kepada mahsiswa untuk 

menalar berdampak kepada kemampuan mengingat dan kreativitas verbal mahasiswa.  

 

SARAN: 

       Saran ini terutama ditujukan kepada para pengajar, bahwa berdasarkan penelitian ini 

terbukti kemampuan mahasiswa dalam bernalar dan berkreasi secara verbal perlu diberikan 

kesempatan berkembang seluas-luasnya dengan cara merekayasa model pembelajaran yang 

menstimulus kemampuan tersebut, seperti pembelajaran studi kasus, diskusi, mengolah 

pendapat secara lisan. 
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